خانم اکرم دهقان
مربی پیش دبستان

طرح درس شهریور و مهر پیش دبستانی پویش
سال تحصیلی 99-1400

ردیف

فعالیت های آموزشی

طرح درس

اهداف

1

قرآن و شعر

حفظ سوره توحید  ،حفظ شعرهای  :دبستان  ،بهداشت و خانواده

تقویت حافظه شنیداری  ،افزایش گنجینه لغات

2

نقاشی

3

کاردستی

4

خمیربازی

5

بازی مهارتی

نقاشی با خطوط  :تقویت ارتباط چشم و دست  ،تقویت هوش فضایی ،
موضوع آزاد ( رنگ انگشتی )  ،نقاشی روی آرد  ،نقاشی خطوط  ،چاپ
دست

تقویت عضالت دست
چاپ دست  :پرورش ذهن و تصویر سازی  ،پرورش ذوق هنری
نقاشی روی آرد  :افزایش اعتماد به نفس  ،رشد خالقیت  ،تقویت عضالت
دست

آشنایی با نحوه ی گرفتن قیچی  ،برش خط صاف  ،شکسته و خمیده ،
برش دایره در سه سایز مختلف  ،برش مار و فرفره

کار با قیچی  :تقویت حس بینایی تقویت عضالت ظریف دست

ساخت توپ های مختلف ( بزرگ و کوچک )  ،ساخت سه گوش و چهار

سه گوش و چهار گوش  :آشنایی با اشکال هندسی  ،تقویت هوش فضایی ،

گوش با خالل دندان و خمیر  ،ساخت ماشین و خانه

تقویت عضالت دست

برش و مچاله کردن کاغذ  ،جداسازی حبوبات  ،ایستادن طبق الگو ،
ضربه زدن به توپ آویزان

ایستادن طبق الگو  :افزایش حافظه دیداری  ،افزایش هوش بدنی – جسمی
برش کاغذ با دست  :هماهنگی بین چشم و دست  ،تقویت مهارت حرکتی
جداسازی حبوبات  :تقویت عضالت دست  ،تقویت حافظه دیداری

پازل مکعبی  :پرورش توانایی ذهنی  ،آشنایی با لوازم بهداشتی
6

بازی ابزاری

7

مفاهیم علوم

8

مفاهیم ریاضی

9

مهارت خواندن

10

مهارت نوشتن

11

مهارت زندگی

12

قصه گویی

13

دفتر شطرنجی

آشنایی با صفحه دوخت  ،ستاره ها ( شناخت رنگ ها ) استوانه های

صفحه دوخت  :افزایش دقت و تمرکز  ،مهارت دست ورزی

اندازه گیری ( کوتاه و بلند ) و پازل مکعبی ( لوازم شخصی )

ستاره های رنگی  :آشنایی با رنگ ها  ،هماهنگی با چشم و دست
استوانه اندازه گیری  :آشنایی با مفهوم اندازه  ،تقویت هوش منطق ریاضی

آشنایی با  :اعضای بدن  ،حواس پنجگانه  ،بهداشت فردی  ،موجودات

آشنایی با زیبایی های طبیعت  ،تقویت هوش طبیعت گرا

زنده و غیرزنده
آشنایی با  :خط  ،مفهوم باز و بسته  ،کوچک و بزرگ  ،کوتاه و بلند ،

افزایش هوش منطق ریاضی ،تقویت حافظه دیداری

دور و نزدیک  ،پر و خالی  ،شمارش اعداد  1تا 3
تکرار صداها بصورت آوایی  ،آشنایی با صداهای نازک و کلفت  ،آشنای

تقویت نیروی تخیل  ،تقویت هوش کالمی و زبانی

با جمله
نحوه گرفتن مداد در دست  ،آشنایی با جهت ها  ،کشیدن خط از باال به
پایین و بالعکس
شناخت خود  ،آشنایی با احساسات گوناگون  ،چگونگی ارتباط با دوستان
و چگونگی احترام به خود و دیگران

آشنایی با جهت ها  :پرورش هوش فضایی  ،پرورش توانایی ذهنی

تقویت مهارت های درون فردی  ،افزایش مهارت اجتماعی

فیل جادویی ( مفهوم دوستی )  ،حسنی نگو یه دسته گل  ،قصه سه بچه
خوک
آشنایی با ردیف و ستون

خانم اکرم دهقان مربی پیش دبستان

پیش دبستان و دبستان غیردولتی پویش

ایجاد انگیزه  ،افزایش مهارت شنیداری

تقویت حافظه دیداری  ،افزایش دقت و تمرکز

